OVERSTAPPEN VOORSCHOOLS
Specialistische Voorschoolse Voorzieningen en POLD bespreken

Start: Half jaar voor gewenste overstapdatum
Voorschoolse voorziening bespreekt met ouders de stap naar onderwijs vanuit de vraag:

halfjaarlijks de kinderen die kunnen gaan doorstromen.

Wat is er nodig om dit kind te laten starten in (regulier) basisonderwijs?

Zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften duidelijk?

nee

Zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften duidelijk en is regulier
basisonderwijs mogelijk?

ja

nee
ja

aanmelding regulier of aanmelding speciaal

aanmelding regulier

POLD wordt gevraagd om mee te denken. Gezamenlijk worden de OB
in kaart gebracht. Is de meest passende onderwijsplek duidelijk?

speciaal
nee

Ouders oriënteren zich op S(B)O en
melden aan bij voorkeurschool.. Ouders
geven voorkeurschool door aan VV.

Ouders oriënteren zich op regulier onderwijs en
melden aan bij voorkeurschool (zorgplicht)
Ouders geven de voorkeurschool door aan VV.

Basisschool vraagt dossier op bij VV en
onderzoekt of aan OB kan worden voldaan
(zorplicht).

Adviesteam Onderinstroom:

School vraagt dossier op en
onderzoekt of aan OB kan worden
voldaan (zorgplicht).

• POLD
• JGZ
• IVH/MEE/IOT (indien betrokken)
• afvaardiging regulier

VV geeft op verzoek extra informatie
(na toestemming ouders).
Basisschool neemt besluit binnen 6 weken.

ja

Bij twijfel neemt school contact op met
begeleider POLD. (solidariteitsfonds)
POLD betrekken bij halfjaarlijkse
evaluaties.

School schrijft leerling in.
Leerling start als hij/zij 4 jaar is of bij andere
startdatum in overleg.
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• afvaardiging S(B)O

nee

School gaat met
ouder op zoek naar
andere school

andere
reguliere
basisschool

Bespreking a.d.h.v. dossier + formulier + observatie POLD
S(B)O bespreekt dossier in CvB.
Zijn zij de meest passende plek?

nee

ja
S(B)O vraagt de TLV aan.

School schrijft leerling in na afgifte TLV.
Leerling start als hij/zij 4 jaar is of bij
andere startdatum in overleg.

plaatsingsadvies
S(B)O aanmelding

regulier aanmelding,
overleg op wijkniveau

OB = onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
VV = voorschoolse voorziening
TLV = toelaatbaarheidsverklaring
JGZ = Jeugdgezondheidszorg
CvB = Commissie van Begeleiding
POLD = Passend Onderwijs Lelystad Dronten
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